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1
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขาอุบลราชธานี

      29,960.00   - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
29,960.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
29,960.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 732/2560
ลว.3/04/2560

2
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย
ธุรกรรมการเงิน

     25,680.00   - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
25,680.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
25,680.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 733/2560
ลว.3/04/2560

3
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
สมารท

       1,284.00   - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
1,284.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
1,284.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 734/2560
ลว.3/04/2560

4
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขาพะเยา(งานบริหารหนี)้

       9,095.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 735/2560
ลว.3/04/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560



2

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

5 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ      16,226.55   - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
16,226.55 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
16,226.55 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 736/2560
ลว.3/04/2560

6
ซื้อกลองบรรจุเอกสารฝา
ครอบ

     17,387.50   - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
17,387.50 บาท

บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
17,387.50 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 737/2560
ลว.3/04/2560

7
เชาเครื่องพรอมจางบริการ
เครื่องถายเอกสาร ย่ีหอ ฟูจิ 
ซีร็อกซ ระยะเวลาการเชา 1 ป

 0.53 บาท/
แผน

  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
0.53 บาท/แผน

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
0.53 บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 738/2560
ลว.3/04/2560

8
จางประชาสัมพันธ ผาน
รายการวิทยุ "เก็บเล็กผสม
นอย" ระยะเวลา 6 เดือน

    180,000.00      180,000.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนสามัญน้ํา
ชา 180,000.00 บาท

หางหุนสวนสามัญน้ํา
ชา 180,000.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 739/2560
ลว.3/04/2560

9
จางบริการเต็นท เกาอ้ี และ
โตะสําหรับงาน "ธอส.สืบ
สานวัฒนธรรมไทยป 2560"

     22,363.00   - ตกลงราคา
บริษัท โอเค.คูลท สเป
เชี่ยล จํากัด 
22,363.00 บาท

บริษัท โอเค.คูลท สเป
เชี่ยล จํากัด 
22,363.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 740/2560
ลว.3/04/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

10
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สํานักงานใหญ

        85,600.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
85,600.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
85,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 741/2560
ลว.3/04/2560

11
จางประชาสัมพันธ ผาน
รายการวิทยุ "Top Selection
 Special" ระยะเวลา 3 เดือน

   170,000.00     160,500.00 ตกลงราคา
บริษัท มี แอนด มิวสิค
 จํากัด 160,500.00 
บาท

บริษัท มี แอนด มิวสิค
 จํากัด 160,500.00 
บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 742/2560
ลว.3/04/2560

12
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาพัทยา

       5,125.30   - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 5,125.30 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 5,125.30 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 743/2560
ลว.4/04/2560

13 ซื้อผาพันคอ พรอมบรรจุภัณฑ           9,990.00   - ตกลงราคา
นางสาวอรนุช  เรือง
แหล 9,990.00 บาท

นางสาวอรนุช  เรือง
แหล 9,990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 744/2560
ลว.4/04/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

14

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 
MPC4504SP ประจําสํานัก
กรรมการผูจัดการ จํานวน 1 
เครื่อง ระยะเวลาการเชา 4 ป

   174,624.00     174,624.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
174,624.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
174,624.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 745/2560
ลว.4/04/2560

15
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สํานักงานใหญ(สวนจัดการ
พัสดุฯ)

     32,100.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟโน
ลา จํากัด 32,100.00
 บาท

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟโน
ลา จํากัด 32,100.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 746/2560
ลว.4/04/2560

16

จางจัดทําปายแบนเนอร
ตอนรับ พรอมติดต้ัง 
งานธอส.สืบสานวัฒนธรรม
ไทยป 2560

        6,955.00   - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 6,955.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 6,955.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 747/2560
ลว.4/04/2560

17
ซื้อพรมอัดเรียบสีแดง พรอม
บริการผานพรม

     71,053.35   - ตกลงราคา

บริษัท คารเปทอิน
เตอร แนชั่นแนลไทย
แลนด จํากัด 
71,053.35 บาท

บริษัท คารเปทอิน
เตอร แนชั่นแนลไทย
แลนด จํากัด 
71,053.35 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 748/2560
ลว.4/04/2560
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วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

18
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขายอยนครพนม

       9,095.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 749/2560
ลว.4/04/2560

19

เชาพื้นที่ของบริษัท ทิพย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
เพื่อใชเปนที่จอดรถยนต
สําหรับพนักงานและลูกจาง
ธนาคาร ระยะเวลาการเชา 1
 ป

   1,667,850.00   1,213,200.00 พิเศษ
บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
1,213,200.00 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
1,213,200.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 750/2560
ลว.4/04/2560

20 จางทําอาหารถวายพระเชา      15,000.00   - ตกลงราคา
นายทศพร  รูปทอง 
15,000.00 บาท

นายทศพร  รูปทอง 
15,000.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 751/2560
ลว.4/04/2560

21
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานนิตยสาร 
BrandAge ครบรอบ 18 ป

     72,760.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยคูน - แบ
รนดเอจ โฮล ด้ิง 
จํากัด 72,760.00 บาท

บริษัท ไทยคูน - แบ
รนดเอจ โฮล ด้ิง 
จํากัด 72,760.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 752/2560
ลว.4/04/2560
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22
จางจัดอาหารสําหรับถวาย
เพลพระ

     18,895.00   - ตกลงราคา
บริษัท หองอาหารสี
ฟาเฉลิมโลก จํากัด 
18,895.00 บาท

บริษัท หองอาหารสี
ฟาเฉลิมโลก จํากัด 
18,895.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 753/2560
ลว.4/04/2560

23 ซื้อของสําหรับจัดชุดใสบาตร      10,000.00   - ตกลงราคา

บริษัท สุวรรณชาด 
จํากัด ในพระบรม
ราชูปถัมภ (สาขา
พระราม 9) 
10,000.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด 
จํากัด ในพระบรม
ราชูปถัมภ (สาขา
พระราม 9) 
10,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 754/2560
ลว.4/04/2560

24

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MP2501SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขาสุพรรณบุรี ระยะเวลา
เชา 3 ป

     80,892.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 80,892.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 755/2560
ลว.4/04/2560



7

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

25

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง
 ประจําสาขาสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 3 ป

 0.38 บาท/
แผน

  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.38 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.38 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 756/2560
ลว.4/04/2560

26

ซื้อกรมธรรมประกันภัย
ประเภทตาง ๆ สําหรับรถ 
Mobile Banking จํานวน 6 
คัน ประจําป 2560

   186,192.74     186,192.74 ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
186,192.74 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
186,192.74 บาท

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 757/2560
ลว.4/04/2560

27 จางทํากระเปาอเนกประสงค      67,410.00   - ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
67,410.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
67,410.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 758/2560
ลว.5/04/2560



8

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

28

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของธนาคารใน
นิตยสารโฮมบายเออรไกด 
(เชียงใหม) เปนระยะเวลา 12
 เดือน

   142,800.00     142,800.00 ตกลงราคา
บริษัท โฮมบายเออร
ไกด (เชียงใหม) จํากัด
 142,800.00 บาท

บริษัท โฮมบายเออร
ไกด (เชียงใหม) จํากัด
 142,800.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 759/2560
ลว.5/04/2560

29
จางพิมพซองจดหมายขาว 
สํานักงานใหญ

     96,300.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
96,300.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
96,300.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 760/2560
ลว.5/04/2560

30
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9"
 x 123/4" สํานักงานใหญ

     92,020.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
92,020.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
92,020.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 761/2560
ลว.5/04/2560



9

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

31

ซื้อชุดเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป 
(โตะและเกาอ้ีสํานักงาน
พรอมชุดตูเอกสาร) เพื่อที่
ติดต้ังที่ฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น
 1 อาคาร 2

     65,799.86   - ตกลงราคา

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 65,799.86
 บาท

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 65,799.86
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 762/2560
ลว.5/04/2560

32
ซื้อชุดผนัง PARTITION เพื่อ
ติดต้ังที่ฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น
 1 อาคาร 2

     44,683.50   - ตกลงราคา
บริษัท เดอะ แกรนด 
ยูบี จํากัด 44,683.50
 บาท

บริษัท เดอะ แกรนด 
ยูบี จํากัด 44,683.50
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 763/2560
ลว.5/04/2560

33

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MPC2004SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจําศูนย
วิเคราะหสินเชื่อ (DE) 
สมุทรสาคร ระยะเวลาเชา 3
 ป

   119,026.80     119,026.80 ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,026.80 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,026.80 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 764/2560
ลว.5/04/2560



10

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

34

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน
MPC2004SP จํานวน 1 
เครื่อง ประจําศูนยวิเคราะห
สินเชื่อ (DE) สมุทรสาคร 
ระยะเวลา 3 ป

 0.37 บาท/
แผน

  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 765/2560
ลว.5/04/2560

35
จางพิมพซองจดหมาย 
สาขาพัทยา

     26,750.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
26,750.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
26,750.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 766/2560
ลว.7/04/2560



11

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

36

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟา
แบบมีจอภาพและกระดาษ 
ขนาด 14 หลัก จํานวน 4 
เครื่อง และเครื่องคํานวณ
เลขแบบไมมีกระดาษ ขนาด 
14 หลัก จํานวน 3 เครื่อง 
ใหกับสาขายอยเพิรล แบงค
ค็อก

     11,796.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด
 11,796.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 11,796.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 767/2560
ลว.7/04/2560

37

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ย่ีหอ 
AMANO รุน EX-3500 
ใหกับสาขายอยเพิรล แบงค
ค็อก

     16,264.00  - ตกลงราคา
I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 768/2560
ลว.7/04/2560



12

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

38

จางออกแบบและจัดสง
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส
ผานทาง E-Mail ใหแกลูกคา
ประจําป 2560

   749,000.00 200,000.00      ตกลงราคา
บริษัท ไวสทารเก็ต 
จํากัด 199,448.00 
บาท

บริษัท ไวสทารเก็ต 
จํากัด 199,448.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 769/2560
ลว.7/04/2560

39
จางพิมพซองนิติกรรม 
(กระดาษเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสีสม)

   192,600.00     192,600.00 ตกลงราคา

1.) บริษัท เอส. อาร. 
ซี. เอ็นเวลอพ จํากัด 
192,600.00 บาท  2.)
 บริษัท พวงแสงเอ็น
เตอรไพรส จํากัด 
203,300.00 บาท

 บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
192,600.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 770/2560
ลว.7/04/2560

40

ซื้อรถจักรยานยนต ย่ีหอ 
HONDA WAVE125I รุน 
AFS125MSFH(TH) (ลอซี่
ลวด/สตารทมือ/ดิสกเบรก) 
ใหกับสาขาสุพรรณบุรี

     53,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท โฆสิต ฮอนดา
ไบค จํากัด 53,000.00
 บาท

บริษัท โฆสิต ฮอนดา
ไบค จํากัด 53,000.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 771/2560
ลว.7/04/2560



13

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

41
จางดําเนินการตกแตงสถานที่
 และจัดดอกไม(พิธีสงฆ)

   125,000.00     120,000.00 ตกลงราคา
นางสาวเพลินพิศ  
เกษียร 120,000.00 
บาท

นางสาวเพลินพิศ  
เกษียร 120,000.00 
บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 772/2560
ลว.7/04/2560

42

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบต้ัง
โตะ ย่ีหอ SEETECH รุน 
ST-150 จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องนับธนบัตรแบบต้ังพื้น 
ย่ีหอ TRANS-WORLD รุน 
TW-600A จํานวน 1 เครื่อง 
และเครื่องมัดธนบัตร ย่ีหอ 
YULIM รุนYL-203S จํานวน 
1 เครื่อง รวม 3 เครื่อง ใหกับ
สาขายอยเพิรล แบงคค็อก

   170,000.00     120,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
120,500.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
120,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 773/2560
ลว.7/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
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ผู้ได้รับการ
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ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

43 ซื้อน้ําสบู รุน RC118      42,800.00   - ตกลงราคา
บริษัท เร็นโทคิล อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,800.00 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 774/2560
ลว.10/04/2560

44
ซื้อเครื่องไทยธรรมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต

     13,350.00   - ตกลงราคา
นางแววดาว  งามเริง 
13,350.00 บาท

นางแววดาว  งามเริง 
13,350.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 777/2560
ลว.10/04/2560

45
จางพิมพแบบฟอรมใบปะ
หนามัดธนบัตร

       6,420.00   - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 6,420.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 6,420.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 778/2560
ลว.10/04/2560

46

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ในรูปแบบสารคดี
สั้น ผานสื่อสถานีโทรทัศน 
Modernnine TV ชอง 9   อส
มท.

    1,750,000.00     1,712,000.00 พิเศษ
หางหุนสวนจํากัด 
ปจจุบัน โพรดักชั่น 
1,712,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด 
ปจจุบัน โพรดักชั่น 
1,712,000.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 779/2560
ลว.10/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
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ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

47
ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ 
จํานวน 6 รายการ

     83,988.00   - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค.
 83,988.00 บาท

องคการคาของสกสค.
 83,988.00 บาท

เปนการสนับสนุน
สวนราชการ

จพ.(สจท.) 780/2560
ลว.10/04/2560

48
เชารถยนตใชปฏิบัติงาน
ประจําสาขาของธนาคาร 
จํานวน 5 คัน

     34,230.00  - ตกลงราคา

บริษัท กรุงไทยคาร
เรนท แอนด ลีส จํากัด
 (มหาชน) 34,230.00
 บาท

บริษัท กรุงไทยคาร
เรนท แอนด ลีส จํากัด
 (มหาชน) 34,230.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 781/2560
ลว.10/04/2560

49
เชารถยนตใชปฏิบัติงาน
ประจําสาขาและสํานักงาน
เขตธนาคาร จํานวน 8 คัน

   138,001.36 138,001.36      ตกลงราคา
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
103,771.36 บาท

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
103,771.36 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 782/2560
ลว.10/04/2560

50
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการ "ฅน 
พิชิตบาน" ระยะเวลา 3 เดือน

      2,100,000.00     2,000,000.00 พิเศษ

บริษัท เอ็มบีเอ บรอด
คาสท คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,000,000.00
 บาท

บริษัท เอ็มบีเอ บรอด
คาสท คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,000,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 783/2560
ลว.10/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
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ซือหรือจ้าง
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คัดเลือกและราคา
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เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

51
จางติดต้ังพรมงาน "ธอส.สืบ
สานวัฒนธรรมไทยป 2560"

     24,398.95  - ตกลงราคา
บริษัท เจ พี เอฟ ฟอร
เวิรล จํากัด 
24,398.95 บาท

บริษัท เจ พี เอฟ ฟอร
เวิรล จํากัด 
24,398.95 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 784/2560
ลว.11/04/2560

52
จางเหมาบริการกําจัดปลวก 
มด แมลงสาบ หนู ประจํา
สาขาพระราม 2 เปนเวลา 1 ป

     12,840.00  - ตกลงราคา
บริษัท อัลกาลาม 
คอนสแอนดเซิรฟ 
จํากัด 12,840.00 บาท

บริษัท อัลกาลาม 
คอนสแอนดเซิรฟ 
จํากัด 12,840.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 785/2560
ลว.11/04/2560

53

ซื้อ DRUM BROTHER 
DR-2255 จํานวน 2 กลอง 
เพื่อใชที่ฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

       3,638.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิส
ซิเนส จํากัด 3,638.00
 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส
ซิเนส จํากัด 3,638.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 786/2560
ลว.11/04/2560

54

ซื้อกลองถายรูป ย่ีหอ Canon
 EOS-M10 w/15-45+Bag 
จํานวน 1 ตัว เพื่อใชที่ฝาย
ประเมินราคาหลักทรัพย

     17,334.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
17,334.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
17,334.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 787/2560
ลว.11/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ
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ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

55

ซื้อถอดลวด SR-100 
รหัสสินคา 2000152 จํานวน
 15 อัน เพื่อใชที่ฝายประเมิน
ราคาหลักทรัพย

       1,091.24  - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 1,091.24 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 1,091.24 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 788/2560
ลว.11/04/2560

56

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ในรูปแบบ 
Animation Line Sticker 
ผานทางสื่อไลน ระยะเวลา 3 
เดือน

      4,980,000.00 4,964,800.00   พิเศษ
บริษัท ซีเค คอน
เนคชั่น จํากัด 
4,964,800.00 บาท

บริษัท ซีเค คอน
เนคชั่น จํากัด 
4,964,800.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 789/2560
ลว.11/04/2560

57

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ในรูปแบบสกูป 
ผานทางสื่อสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 จํานวน 10
 ตอน

      1,400,000.00 1,391,000.00   พิเศษ
บริษัท เอ็นไอ.คอม 
จํากัด 1,391,000.00
 บาท

บริษัท เอ็นไอ.คอม 
จํากัด 1,391,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 790/2560
ลว.11/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

58

จางพิมพหนังสือรายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR Report) ประจําป 
2559 จํานวน 1,000 เลม

       500,000.00 500,000.00       พิเศษ
บริษัท คัลเลอร มายด
 ดีไซน จํากัด 
468,660.00 บาท

บริษัท คัลเลอร มายด
 ดีไซน จํากัด 
468,660.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 791/2560
ลว.11/04/2560

59

จางบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire 
Pump) ประจําธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ ระยะเวลา 3 ป

      152,475.00     152,475.00 ตกลงราคา
บริษัท ดับเบ้ิลยู.ไฟร 
ปม เซอรวิส จํากัด 
152,475.00 บาท

บริษัท ดับเบ้ิลยู.ไฟร 
ปม เซอรวิส จํากัด 
152,475.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 792/2560
ลว.11/04/2560

60
จางจัดอาหารกลางวัน งาน 
"ธอส.สืบสานวัฒนธรรมไทย
 ป 2560"

     40,000.00  - ตกลงราคา
นางสาวชุติมา  เขตสูง
เนิน 40,000.00 บาท

นางสาวชุติมา  เขตสูง
เนิน 40,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนาย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 793/2560
ลว.12/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

61

จางทําขนมไทย และ
เครื่องด่ืมสมุนไพร งาน 
"ธอส.สืบสานวัฒนธรรมไทย
 ป 2560"

     80,000.00  - ตกลงราคา
นางสาวสุดใจ  กุล
พิมล 80,000.00 บาท

นางสาวสุดใจ  กุล
พิมล 80,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนาย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 794/2560
ลว.12/04/2560

62

เชาเครื่องออกกําลังกายเพื่อ
ใชงานในพื้นที่ออกกําลังกาย 
(FITNESS) จํานวน 7 
รายการ 9 เครื่อง ระยะเวลา
เชา 2 ป

    636,000.00 636,000.00      พิเศษ
รานบอย ฟตเนส 
636,000.00 บาท

รานบอย ฟตเนส 
636,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 795/2560
ลว.12/04/2560

63

ซื้อระบบทําความสะอาด
อากาศภายในอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

1,796,102.00        1,796,102.00   พิเศษ
บริษัท เบทเทอร-โปร 
อินเตอรกรุป จํากัด 
1,790,000.00 บาท

บริษัท เบทเทอร-โปร 
อินเตอรกรุป จํากัด 
1,790,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 796/2560
ลว.17/04/2560

64
ซื้อกลองบรรจุเอกสาร (คุรุ
สภา)

     49,353.75   - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
49,353.75 บาท

บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
49,353.75 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 797/2560
ลว.17/04/2560



20

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

65

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MPC2004SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สํานักงานเขตสมุทรสาคร

    100,152.00      100,152.00 ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 100,152.00 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 100,152.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 798/2560
ลว.17/04/2560

66

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน  
MPC2004SP จํานวน 1 
เครื่อง ประจําสํานักงานเขต
สมุทรสาคร

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 799/2560
ลว.17/04/2560

67

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MP201SPF 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขาพะเยา

     57,780.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 57,780.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 57,780.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 800/2560
ลว.17/04/2560



21

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

68

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP201SPF จํานวน 1 เครื่อง
 ประจําสาขาพะเยา

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 801/2560
ลว.17/04/2560

69
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง ฝายพิธีการสินเชื่อ

    176,550.00      176,550.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
176,550.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
176,550.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 802/2560
ลว.17/04/2560

70
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากประจําสะสมทรัพย

    107,000.00     107,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
107,000.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
107,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 803/2560
ลว.17/04/2560

71
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกู

    147,660.00      147,660.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 145,520.00 
บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 145,520.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 804/2560
ลว.17/04/2560



22

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

72

จางตกแตงบูธและ
ประชาสัมพันธ พรอมบริการ
เชาพื้นที่จัดงานมหกรรม
บานธอส. 60 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

   292,115.35     292,115.35 พิเศษ
บริษัท พอทูลากา 
อะเลิท จํากัด 
292,115.35 บาท

บริษัท พอทูลากา 
อะเลิท จํากัด 
292,115.35 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 805/2560
ลว.17/04/2560

73

จางผลิตพิมพ Roll Up พรอม
โครง และกระเปา และ 
X-Stand พรอมโครง และ
กระเปา โครงการบานธอส.
เพื่อลูกจางเอกชน ป 2560

       4,280.00  - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 4,280.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 4,280.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 806/2560
ลว.17/04/2560

74

จางเปลี่ยนแทน jockey 
pump ชั้น b อาคาร 2(ตัวที1่)
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

     51,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บารโคล-แอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
51,000.00 บาท

บริษัท บารโคล-แอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
51,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 807/2560
ลว.17/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

75

จางพิมพใบปลิว และ
โปสเตอร ประชาสัมพันธ
โครงการบานธอส.เพื่อลูกจาง
เอกชน

     52,892.45  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 52,892.45 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 52,892.45 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 808/2560
ลว.17/04/2560

76

จางผลิตพิมพ Roll Up พรอม
โครง และกระเปา และ 
X-Stand พรอมโครง และ
กระเปา โครงการสินเชื่อที่อยู
อาศัยเพื่อครู ป 2560

       5,778.00  - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 5,778.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 5,778.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 809/2560
ลว.17/04/2560

77

จางพิมพใบปลิว และ
โปสเตอร ประชาสัมพันธ
โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย
เพื่อครู ป 2560

     52,397.90  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 52,397.90 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 52,397.90 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 810/2560
ลว.17/04/2560



24

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

78

จางทําแผนช็อกโกแลตรูป
วิมานเมฆเพื่อใชแตงหนา
ขนมหวาน ในงาน "ธอส.พบ
ผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ประจําป 
2560 : Get Together We 
Bring Home For All"

       1,400.00  - ตกลงราคา
คุณไมตรี  ปราชญชล
ชาญ 1,400.00 บาท

คุณไมตรี  ปราชญชล
ชาญ 1,400.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 811/2560
ลว.17/04/2560

79

ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู และตู
เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้นบาน
เปด จํานวน 2 ตู รวม 4 ตู ให
ศูนยวิเคราะหสินเชื่อ (Data 
Entry : DE) นครราชสีมา 
(สุรินทร)

     23,736.88  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักก้ี
เซฟ จํากัด 23,736.88
 บาท

บริษัท บางกอกลักก้ี
เซฟ จํากัด 23,736.88
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 812/2560
ลว.18/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

80

จางปรับปรุงประตูและผนัง
หองเก็บของภายในหองน้ํา
ชาย ชั้น 11(ศูนยอาหาร) 
อาคารจอดรถ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

     16,692.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร 
จํากัด 16,692.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร 
จํากัด 16,692.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 813/2560
ลว.18/04/2560

81

ซื้อเครื่องโปรเจคเตอรย่ีหอ 
Panasonic LCD Projector 
รุน PT-LB423+Panasonic 
USB Wireless

     84,958.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
84,958.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
84,958.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 814/2560
ลว.18/04/2560

82

จางเปลี่ยนวาลวจายน้ํา
ดับเพลิง อาคาร 1 และ
อาคารจอดรถ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

     52,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บารโคล-แอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
52,000.00 บาท

บริษัท บารโคล-แอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
52,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 815/2560
ลว.18/04/2560
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งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
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ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

83
จางพิมพแบบฟอรม
ใบเสร็จรับเงินออนไลน
คาธรรมเนียม (ขามเขต)

     69,550.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
69,550.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
69,550.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 816/2560
ลว.18/04/2560

84
จางซื้อภาพจากเว็บไซต 
Shutterstock.com

        14,160.00  - ตกลงราคา
คุณนิธิชญาภาว์ิ  ลือ
สิงหนาท 14,160.00 
บาท

คุณนิธิชญาภาว์ิ  ลือ
สิงหนาท 14,160.00 
บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 817/2560
ลว.18/04/2560

85

จางเปนผูดําเนินการจัดงาน
โครงการสานสัมพันธที่ดี
ระหวางธนาคารกับ
สํานักงานที่ดิน

   820,000.00     800,000.00 พิเศษ
บริษัท แคมปส 
อินเตอร ทัวร จํากัด 
800,000.00 บาท

บริษัท แคมปส 
อินเตอร ทัวร จํากัด 
800,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 818/2560
ลว.18/04/2560

86
จางจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ ณ จังหวัด
จันทบุรี

   300,000.00     300,000.00 พิเศษ
บริษัท แคมปส 
อินเตอร ทัวร จํากัด 
300,000.00 บาท

บริษัท แคมปส 
อินเตอร ทัวร จํากัด 
300,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 819/2560
ลว.18/04/2560
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งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

87

จางพิมพโปสเตอรและแผน
พับ ประชาสัมพันธโครงการ
 GHB Home & Family Plus
 ป 2560

    190,000.00      190,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 107,856.00 
บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 107,856.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 821/2560
ลว.19/04/2560

88 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ       45,314.50  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
45,314.50 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
45,314.50 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 822/2560
ลว.19/04/2560

89

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาค
บังคับ) ประกันภัยรถยนต 
(ภาคสมัครใจ) รถ Mobile 
Banking ของธนาคาร 
จํานวน 1 คัน

      20,336.42  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
20,336.42 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
20,336.42 บาท

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 823/2560
ลว.19/04/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

90

จางผูออกแบบ ผลิต และ
ติดต้ังงานพิมพ เพื่อสําหรับ
ตกแตงบูธงาน Home 
Buyers' Focus 2017

     38,348.80  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 38,348.80 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 38,348.80 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 824/2560
ลว.19/04/2560

91

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไม
มีกระดาษ ขนาด 14 หลัก 
ใหกับศูนยวิเคราะหสินเชื่อ 
(Data Entry:DE) 
นครราชสีมา (สุรินทร)

     11,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด
 11,600.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 11,600.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 825/2560
ลว.20/04/2560

92

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ย่ีหอ 
AMANO รุน EX-3500 
ใหกับศูนยวิเคราะหสินเชื่อ 
(Data Entry:DE) 
นครราชสีมา (สุรินทร)

     16,264.00  - ตกลงราคา
I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 826/2560
ลว.20/04/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

93

จางยายตูแสดงสถานการณ
ทํางานของลิฟต อาคาร 1 
(Supervisory Panel) ไป
ติดต้ังที่หองชาง ชั้น B อาคาร
 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

    274,990.00      274,990.00 พิเศษ

บริษัท มิตซูบิชิ เอล
เลเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
242,890.00 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอล
เลเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
242,890.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 827/2560
ลว.20/04/2560

94
เชาอาคารพาณิชย 3.5 ชั้น 
จํานวน 2 คูหา

1,926,000.00     1,926,000.00   พิเศษ

นายพันธุพงศ  อัศวชัย
โสภณ  /                   
น.ส.ศรุตษา  อัศวชัย
โสภณ  /                   
น.ส.สรัสนันท  อัศวชัย
โสภณ   /                  
นายพงศศรัณย  อัศวชัย
โสภณ 1,782,000.00 
บาท

นายพันธุพงศ  อัศวชัย
โสภณ  /                   
น.ส.ศรุตษา  อัศวชัย
โสภณ  /                   
น.ส.สรัสนันท  อัศวชัย
โสภณ   /                  
นายพงศศรัณย  อัศวชัย
โสภณ 1,782,000.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 828/2560
ลว.20/04/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

95

ซื้อแผนกรอง รุน 
HW-20600-03 (อยูดานบน)
 จํานวน 11 แผน คารบอน รุน
 HW-20600-03 (อยู
ดานลาง) จํานวน 11 แผน 
และคารบอน+แผนกรอง รุน
 BAP-9424 จํานวน 8 แผน 
เพื่อใชที่ฝายพิธีการสินเชื่อ

   110,000.00 108,062.50      ตกลงราคา

บริษัท เอกลักษณ 
เซอรวิส แอนด ซัพ
พลาย จํากัด 
102,375.00 บาท

บริษัท เอกลักษณ 
เซอรวิส แอนด ซัพ
พลาย จํากัด 
102,375.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 830/2560
ลว.20/04/2560

96
จางซอมแซมปายภายนอก
ธนาคารฯ สาขาหนองคาย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห

     77,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็น
เตอร จํากัด 
77,000.00 บาท

บริษัท โมบิล ไซน เซ็น
เตอร จํากัด 
77,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 831/2560
ลว.20/04/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

97
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
ยอยเพลินนารี่มอลล

       3,852.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
3,852.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
3,852.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 833/2560
ลว.20/04/2560

98
ซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 
(ประเภท 1) ใหกับ
รถจักรยานยนตธนาคาร

     73,204.05  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
73,204.05 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
73,204.05 บาท

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 834/2560
ลว.20/04/2560

99

เชาพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคาร 
สาขายอยหัวหมาก ทาวน 
เซ็นเตอร

     53,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท หางเซ็นทรัลดี
พาทเมนทสโตร จํากัด
 สาขาหัวหมาก 
53,500.00 บาท

บริษัท หางเซ็นทรัลดี
พาทเมนทสโตร จํากัด
 สาขาหัวหมาก 
53,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 835/2560
ลว.20/04/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

100
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขาอางทอง

     22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
22,470.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
22,470.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 836/2560
ลว.20/04/2560

101
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
สัญญากูเงิน

     85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 85,600.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 85,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 837/2560
ลว.20/04/2560

102
จางเหมาบริการกําจัดปลวก 
มด แมลงสาบ หนู และยุง 
ประจําสาขาแจงวัฒนะ

     10,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท กูด เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
10,700.00 บาท

บริษัท กูด เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
10,700.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 838/2560
ลว.21/04/2560

103
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาฉะเชิงเทรา

     10,785.60  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 10,785.60 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 10,785.60 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 839/2560
ลว.21/04/2560

104 จางพิมพนามบัตร        1,400.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 1,400.00 บาท

ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 1,400.00 บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 840/2560
ลว.21/04/2560



33

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

105

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานสื่อโทรทัศน
รายการ "สุดหลาฟาเขียว ชุด
มรดกโลก"

    600,000.00     588,500.00 พิเศษ
บริษัท เอเรียส เทเล
วิชั่น จํากัด 
588,500.00 บาท

บริษัท เอเรียส เทเล
วิชั่น จํากัด 
588,500.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 841/2560
ลว.21/04/2560

106
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานสื่อโทรทัศน
รายการ "หมุนตามโลก"

    1,050,000.00 1,000,000.00   พิเศษ
บริษัท เมอริทซ พับบ
ลิซิต้ี จํากัด 
1,000,000.00 บาท

บริษัท เมอริทซ พับบ
ลิซิต้ี จํากัด 
1,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 842/2560
ลว.21/04/2560

107

จางเปนผูดําเนินการจัดงาน 
ธอส.พบผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพย ประจําป 
2560

      895,000.00 240,000.00      พิเศษ
บริษัท ทเวนต้ีไฟว โน
เวมเบอร จํากัด 
240,000.00 บาท

บริษัท ทเวนต้ีไฟว โน
เวมเบอร จํากัด 
240,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 843/2560
ลว.21/04/2560



34

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

108
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานสื่อโฆษณา
ออนไลนและ Social Media

    187,250.00     187,250.00 ตกลงราคา
บริษัท เว็บเนติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
187,250.00 บาท

บริษัท เว็บเนติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
187,250.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 844/2560
ลว.21/04/2560

109
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง
ชําระหนี้เงินกู

    181,900.00     181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
181,900.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
181,900.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 845/2560
ลว.21/04/2560

110 ซื้อพัดลมต้ังโตะ ขนาด 18 นิ้ว       1,500,000.00   1,468,800.00 พิเศษ
บริษัท ฮาตาริ อิเลคท
ริค จํากัด 
1,468,800.00 บาท

บริษัท ฮาตาริ อิเลคท
ริค จํากัด 
1,468,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 846/2560
ลว.21/04/2560



35

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

111

จางพิมพสต๊ิกเกอร เพื่อใชใน
กิจกรรม "โครงการสงเสริม
วินัยการเงินในชุมชนภายใต
การดูแลของการเคหะ
แหงชาติ ป 2560" (ปที่ 3)

     27,820.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 27,820.00 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 27,820.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 848/2560
ลว.24/04/2560

112 จางพิมพนามบัตร      23,790.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 23,790.00 
บาท

ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 23,790.00 
บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 849/2560
ลว.24/04/2560

113
ซื้อ Projector Acer Predator
 Z650 พรอมอุปกรณ ใหกับ
ฝายสอบทานสินเชื่อ

     43,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
43,900.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
43,900.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 850/2560
ลว.24/04/2560

114
ซื้ออะไหลอุปกรณหองน้ําชาย
 อาคาร 1,2 ธนาคารฯ
สํานักงานใหญ

     50,493.30  - ตกลงราคา
บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ
 จํากัด 50,493.30 
บาท

บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ
 จํากัด 50,493.30 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 851/2560
ลว.24/04/2560



36

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

115
ซื้อกระเบ้ืองยาง พรอมติดต้ัง
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาแพร

      240,343.34        240,343.34 พิเศษ
บริษัท คาซา รอคคา 
จํากัด 238,000.00 
บาท

บริษัท คาซา รอคคา 
จํากัด 238,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 852/2560
ลว.24/04/2560

116
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขายอยทุงสง

     22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
22,470.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
22,470.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 853/2560
ลว.24/04/2560

117

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MP201SPF 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขาดอนเมือง

     57,780.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 57,780.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 57,780.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 854/2560
ลว.24/04/2560



37

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

118

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP201SPF จํานวน 1 เครื่อง
 ประจําสาขาดอนเมือง

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 855/2560
ลว.24/04/2560

119

ซื้อตูน้ํารอน-น้ําเย็น ชารป รุน
 SB-29S เพื่อใชที่งานบริหาร
ทั่วไป ฝายสาขาภาค
ตะวันออกและภาคกลาง

       4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 4,700.00
 บาท

บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 4,700.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 856/2560
ลว.25/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

120

ซื้อบันได Power Team 3 
Step สีดํา PT2062DBLACK
 ย่ีหอ POWER TEAM รหัส 
สินคา 1039293 เพื่อใชที่
งานบริหารทั่วไป ฝายสาขา
ภาคตะวันออกและภาคกลาง

          619.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 619.00 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) 619.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 857/2560
ลว.25/04/2560

121
ซื้อกลองถายรูป Canon EOS
 700D Lens 18-55IS ใหกับ
สาขายอยเพิรล แบงคค็อก

     23,540.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
23,540.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
23,540.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 858/2560
ลว.25/04/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

122
จางพิมพตราสารทางการเงิน
 สาขายอยสตูล

     16,264.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
16,264.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
16,264.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 859/2560
ลว.25/04/2560

123

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานการจัดทํา
หนังสือครบรอบ 40 ป คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

     20,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท สื่อสรางสรรค
วิชาการ จํากัด 
20,000.00 บาท

บริษัท สื่อสรางสรรค
วิชาการ จํากัด 
20,000.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 860/2560
ลว.25/04/2560

124

จางติดต้ังภาพจิตรกรรมไทย
 ภายในหองประชุมวิมานเมฆ
 (301) ชั้น 3 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

   240,000.00     240,000.00 พิเศษ
คุณอํานวย  นาคสูง
เนิน 240,000.00 บาท

คุณอํานวย  นาคสูง
เนิน 240,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 861/2560
ลว.25/04/2560



40

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

125

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นสี รุน 
MPC4503SP ประจําฝาย
สาขาภาคเหนือ จํานวน 1 
เครื่อง

136,104.00      136,104.00      ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
136,104.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
136,104.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 862/2560
ลว.25/04/2560

126

จางจัดหาพื้นที่เพื่อจัดงาน 
"ธอส.มหกรรมที่อยูอาศัย-
สินเชื่อเพื่อประชาชน" ของ
ฝาย สภก.

   128,400.00     128,400.00 พิเศษ
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง
 จํากัด 128,400.00 
บาท

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง
 จํากัด 128,400.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 863/2560
ลว.25/04/2560

127

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานทางสื่อ
สถานีโทรทัศน Modernine 
TV

   1,050,000.00     1,050,000.00 พิเศษ
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 
1,000,000.00 บาท

บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 
1,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่
ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 864/2560
ลว.25/04/2560



41

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

128

ซื้อระบบรักษาความ
ปลอดภัย พรอมติดต้ังใชงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ศูนยวิเคราะหสินเชื่อ (DE) 
สมุทรสาคร

    350,000.00      350,000.00 พิเศษ
บริษัท เปโตร ไอที 
จํากัด 280,000.00 
บาท

บริษัท เปโตร ไอที 
จํากัด 280,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 865/2560
ลว.25/04/2560



42

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

129
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สําหรับใชกับเครื่องบรรจุ
เอกสารอัตโนมัติ

   1,530,000.00     1,530,000.00 สอบราคา

1.) บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
1,293,630.00 บาท         
2.) บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรมกระดาษบาง
ปะอิน จํากัด 1,397,955.00
 บาท 3.) บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟ
โนลา จํากัด 1,084,980.00
 บาท         4.) บริษัท เจน
เนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด
 1,126,710.00 บาท         
5.) บริษัท สินทวีการพิมพ 
จํากัด 1,248,000.00 บาท

 บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟโน
ลา จํากัด 
1,074,021.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 867/2560
ลว.26/04/2560

130 จางพิมพนามบัตร        7,800.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 7,800.00 บาท

ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 7,800.00 บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 868/2560
ลว.26/04/2560



43

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

131

จางผลิตหนังสือคูมือรายการ
ทรัพย งานมหกรรม
บานธอส.60 จ.
ประจวบคีรีขันธ

     64,200.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 64,200.00 บาท

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 64,200.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 869/2560
ลว.26/04/2560

132

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MP2501SP 
จํานวน 51 เครื่อง สําหรับ
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

   3,564,000.00 3,536,136.00   พิเศษ

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 3,536,136.00
 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 3,536,136.00
 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 870/2560
ลว.26/04/2560

133

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 51 
เครื่อง สําหรับฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค

 0.37 บาท/
แผน

 - พิเศษ
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 871/2560
ลว.26/04/2560



44

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

134
จางจัดหาพื้นที่งาน Thailand
 Smart Money สัญจร
ขอนแกน ครั้งที่ 5

   175,266.00     175,266.00 พิเศษ
บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทต้ิง 
เฮาส จํากัด 
175,266.00 บาท

บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทต้ิง 
เฮาส จํากัด 
175,266.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 872/2560
ลว.26/04/2560

135
จางผลิตงาน Roll Up พรอม
โครงและกระเปา โครงการ
บานประชารัฐ

       4,387.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 4,387.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 4,387.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 873/2560
ลว.27/04/2560

136

ตอสัญญาเชาพื้นที่ บริเวณ
ขางสวนหยอมทางเขา-ออก 
ถนนรัชดาภิเษก สํานักงาน
ใหญ

   114,750.00     114,750.00 ตกลงราคา
นางกุลกานต  วิเชียร
วิญู 114,750.00 
บาท

นางกุลกานต  วิเชียร
วิญู 114,750.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 874/2560
ลว.27/04/2560

137
จางพิมพซองจดหมายขาว 
สาขากาญจนบุร(ีงานบริหาร
หนี)้

     10,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
10,700.00 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
10,700.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 875/2560
ลว.27/04/2560



45

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

138
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 
ย่ีหอ Double A

     44,405.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 44,405.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 44,405.00 บาท

เปนบริษัทผูผลิต
และผูจัดจําหนาย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 876/2560
ลว.27/04/2560

139
ซื้อกลองถายรูป Canon EOS
 700D Lens 18-55IS  
ใหกับสาขาลาดกระบัง

     23,540.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
23,540.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
23,540.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 877/2560
ลว.27/04/2560

140 ซื้อกรวยน้ําด่ืม      74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท เทพเทวา 
รุงเรืองจํากัด 
74,900.00 บาท

บริษัท เทพเทวา 
รุงเรืองจํากัด 
74,900.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 878/2560
ลว.27/04/2560

141

จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อแนะนําขั้นตอนการ
ติดตอขอรับบริการของฝาย
พิธีการสินเชื่อ

       1,797.60  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,797.60 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,797.60 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 879/2560
ลว.27/04/2560



46

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

142

ซื้ออุปกรณเครื่องใช
สํานักงาน เพื่อใชงานที่สาขา
ตาง ๆ ของฝายสาขากทม.
และปริมณฑล 2

     40,384.40  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
40,384.40 บาท

บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
40,384.40 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 880/2560
ลว.27/04/2560

143
จางจัดพิมพโปสเตอร และ
ใบปลิว ประชาสัมพันธ
โครงการบานประชารัฐ

     75,879.05  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 75,879.05 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 75,879.05 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 881/2560
ลว.27/04/2560

144
เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ศาลายา

    11,980,023.59     11,980,023.59 พิเศษ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
 จํากัด (มหาชน) 
11,980,023.59 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
 จํากัด (มหาชน) 
11,980,023.59 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 882/2560
ลว.27/04/2560



47

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

145

เชาระบบโทรทัศนวงจรปด
และระบบแจงเหตุฉุกเฉิน 
พรอมติดต้ังใชงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายอย
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ

   320,000.00     320,000.00 พิเศษ

1.)บริษัท ครีเอเจอรแลบ 
เน็ตเวิรก โซลูชั่นส จํากัด
 319,930.00 บาท 2.)
บริษัท เปโตร ไอที จํากัด
 450,000.00 บาท 3.)
บริษัท นิวศิริ วิศวการ 
จํากัด 462,240.00 บาท

บริษัท เปโตร ไอที 
จํากัด 300,000.00 
บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 883/2560
ลว.27/04/2560

146
เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
เชียงราย

    13,544,856.78     13,544,856.78 พิเศษ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
 จํากัด (มหาชน) 
13,544,856.78 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
 จํากัด (มหาชน) 
13,544,856.78 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 884/2560
ลว.27/04/2560



48

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

147
จางพิมพตราสารทางการเงิน
 1.)สาขาเพชรบุรี 2.)สาขา
ยอยเกาะสมุย

          551.05  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
551.05 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
551.05 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 885/2560
ลว.28/04/2560

148 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม    158,360.00     158,360.00 ตกลงราคา

1.)บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
158,360.00 บาท 2.)
บริษัท เอส เอม วี ดีลัค 
จํากัด 166,920.00 บาท

บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
158,360.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 886/2560
ลว.28/04/2560

149
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย (รหัส 11...)

   192,600.00     192,600.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
192,600.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง 
จํากัด(มหาชน) 
192,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 887/2560
ลว.28/04/2560



49

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 3 เมษายน - 28 เมษายน 2560

150
ซื้อ Projector Acer Predator
 Z650 พรอมอุปกรณ  ใหกับ
ฝายสอบทานสินเชื่อ

     43,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท โปรเจคเตอร 
เอาทเล็ต จํากัด 
43,900.00 บาท

บริษัท โปรเจคเตอร 
เอาทเล็ต จํากัด 
43,900.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 888/2560
ลว.28/04/2560

151

ซื้อเกาอ้ีผูบริหาร BOSS 2A 
ขา-แขนไม หุมหนังแท 
5-M-BOSS-OO-BOSS2A-
MWN-C601

     27,306.40  - ตกลงราคา

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 27,306.40
 บาท

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 27,306.40
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 889/2560
ลว.28/04/2560


